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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  מקסמן :שם משפחה

  
  :שם פרטי
  סרפימה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 
       לייבין                                     

                                              בלועזית
laybin 

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  סרפימה                                                    

   בלועזית
      serafima                                      

:                     מין
   

  נקבה

   :לידה שנת
1941  

 
  :  עיר לידה

                    ויליקה                                          

  בלועזית
wilejka                                                

  :ארץ לידה
  בלרוס

  :של האבושם משפחה  פרטישם 
  ולדימיר לייבין

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 סופיה לייבין

  :    לפני המלחמה מקום מגורים קבוע
                                                   ויליקה

              

   בלועזית
                 wilejka                        

  :ארץ המגורים
 בלרוס

   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
  אין )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
             אין    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  :או בתנועה חבר בארגון
  אין  )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

    :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                                                                רפובליקת מורדובייה בפדרציה הרוסית                      )או האזור ושם הארץשם העיר (

   בלועזית       ציין את שמו, במידה והיית בגטו
                                                                                                                             

  בלועזית                                                        ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  תאריך השחרור
 1945מאי 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
 )גרמניה ואיטליה, שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריהמחנות פליטים (

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  ניה בלארוס'מלדצ



 

  :עליה שנת  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  
 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  :)חגים ומאכלים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, גדלתהבית בו : ציוני דרך(

  

  
מסיפורים של אימי ואחיי הגדולים אני , תחילת חיי החלו במלחמה הייתי בת שנתיים לכן לחמהולכן בפרוץ המ 1941אני ילידת 

אחים  3אני הייתי הכי קטנה ומעליי היו עוד . שבבאלרוסיודעת כי לפני המלחמה אבי עבד בתור מנהל בית דפוס בעיירה ויליקה 

תה עקרת בית יאימי הי. נו הקטנה זינהלאחר המלחמה נולדה אחות 1947רק ב )אירינה ואדוארד, נה הבכורהפולי( בנות ובן 2

ים חילוני ללא זיקה חיינו אורח חי. בתנו וכך גם הוריה של אימיהמשפחה של אבי לא גרו בסבי. גינה וגרנו בבית פרטי צנוע עם

  . ימת ליהדות מלבד כיסוי הראש שהיה תמיד על ראשה של אימימסו

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, בגטו או במסתורהאנשים שהיו בסביבתך  ,או בהתנגדות בריחהב
  

  
עזבנו את הבית שלנו . הצלחנו לברוח עם אחיי אימי ואבי_ עם פרוץ המלחמה  כאשר הגרמנים כבר הצליחו לכבוש את העיר

כך  שהגרמנים יכבשו כול ות הרכבת לא האמנמיהרנו לתחנ.גרמנים מטילים פצצות נו בו כאשר באוויר מטוסים עם כל רכוש

במהלך . מהר ולכן כאשר עלינו לרכבת היא מיד התחילה לנסוע בעוד שרבים שניסו לברוח נשארו על הרציף רצים אחר הרכבת

אנשים קפצו במהרה למצוא מכסה ביער מפני . יר מה שגרם לעצור את הרכבתוהנסיעה הגרמנים המשיכו לזרוק פצצות מהאו

ם ותינוקת ניסתה לרוץ מהר לתפוס מכסה אך לא מצאה אותי מבין כל החפצים ילדים קטני 3יתה לבדה עם יאימי שה. הפצצות 

את " אמי השיבה לה? "את מי את מחפשת: "אלה אותה שד י ליהיא התחילה לחפש אותי מספר רגעים עד שמשה.שהיו שם 

ל החפצים ורצה לבסוף מצאה אותי בין כ. ילדים שתציל אותם ותפסיק לחפש 3התינוקת שלי האישה אמרה לה כי יש לה 

מדינה שאליה הגרמנים לא . עד שהגענו לרפובליקת מורדובייה בפדרציה הרוסיתלאחר מכן המשכנו . למקום מסתור ביער

. תה לנו קורת גג קבועה והאנשים שם לא היו כלל נחמדים ונעימיםילחמה כאשר לא הית חיינו במהלך המשם העברנו א. הגיעו

 . בקושי היה מה לאכול 
 

ך כל כ ביום ובגלל שהייתי הכי קטנה ולא הבנתי כול) גרם 50(שנים אחיי סיפרו לי כי היינו מקבלים פרוסת לחם  לאחר מספר

הייתי רעבה כל התקופה הזו . הלחם שלי והייתי מחלקת לכולם ובסוף לא נשאר לי כלוםמ אחד מהם היה מבקש ממני חתיכה

המשפחה של אימי  שהיו גרים בעיר גומל , לפני פורץ המלחמהנו עוד מהמשפחה שלאבי לא היו גרים בקרבת .וגם אחריה

לקראת סיום . שבבלארוס לא הספיקו לברוח לפני שהנאצים כבשו את העיר והם כולם נכלאו בתוך כנסייה והועלו באש

אות מסע תה נשואה לרוסי נוצרי והגיע אלינו לביתנו לאחר שעברה תליהמלחמה אחותה של אימי הצליחה לברוח כיוון והיא הי

. אחותה היה חולה מאוד ותשושה. תינו וסחבה אותה עד אשר הגיעו הביתהאימי  פגשה אותה באמצע הדרך לב. קשים מאוד

  .נו עד אשר החלימה והתחזקהה אצלהיא סיפרה לנו אודות גורל משפחתה של אימי  ושהת

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

  
לחמה אני זוכרת את החיילים הגרמניים שהיו כלואים במחנה העבודה היכן שגרנו הם היו מסכנים לא היה להם כלל בסיום המ

כאשר . גם לנו לא היה מה לאכול והיינו מלקטים עשבים ומבשלים אותם במים חמים והיינו שותים אותם בתור מרק. מה לאכול

התחלנו . נו גילינו כי לא נשאר זכר מהבית ומהעיירה כללה למקום בו בעבר היה ביתהגענו לוילינק. לנו לחזור לעיר מולדתיויכ

וגרנו כך שנתיים עקב החששות תחילה בנינו אותו מתחת לאדמה . נו החדשלבנות במקום בו היה ביתנו לפני המלחמה את בית



 

אבא שלי חזר לעבוד כמנהל . בית כפרי וצנוע עם גינת ירק גדולה, פוה זו בנינו את ביתנותקלאחר . שאחזו בנו עוד מהמלחמה

 . דפוס אך המפעל היה הרוס אחרי המלחמה לכן היה צריך תחילה לבנות אותו
 

 היינו אוכלים את. היה עדיין מה לאכול בקושי לחם היה אני זוכרת תקופה ארוכה שלא, אמא שלי המשיכה להיות עקרת בית

תה לי חברה טובה רוסיה יהלכתי לבית ספר יסודי אני זוכרת שהי .לחם יבש ".קרקרים"השאריות של הלחם וזה היה כמו 

שהיה ריח כול כך טוב אני זוכרת . עבדה בבית חרושת של בשר ממשפחה רוסית טובה ואמא שלה' כשהייתי אולי בכיתה ו

. כך קטנה ורזונת לונו בבית אני זוכרת שאני הייתי כל ולא נמצאו אצלהיו מוכרים לי כלריחות שלא  ,ונקניקים בביתה של בשר

ידעתי והפנמתי לראשונה את מאורעות השואה הנושא תמיד היה מדובר בשקט  18בסביבות גיל  .מאוד אהבתי לבקר אצלה

תה יממנו ואשתו היקראו לו בוריס הוא היה צעיר , אח של אבי היה עיתונאי. שחיינו בסביבתהה היהודית יבקרב האוכלוסי

הוא דיבר במחתרת ששמעו את הרדיו של אמריקה ואמריקה הייתה מספרת על מאורעות . תון קראו לה שרהיהעורכת של הע

נסעתי לעיר מינסק בירת בלארוס  15לאחר סיום בית הספר היסודי וחטיבה בסביבות גיל . המלחמה תוצאותיה והשלכותיה

השכרתי שם . אני התמקצעתי בטכנאות של דפוס. בית ספר עם מקצוע הנדסאי". קוםטכני. "ללמוד בבית ספר טכני מקצועי

שנים ערכו הלימודים במהלכם עבדתי לעבוד במפעל דפוס של עיתון הנקרא  3. דירה עם עוד שותפה שהכרתי בלימודים

שנים עם  3הלימודים ערכו . והייתי עורכת את העיתון מהבחינה הוויזואלית שלו ולא את תוכן הכתבות עצמן" מינסק בערב"

 . סיומם התחלתי לעבוד בבית הדפוס הכי גדול במינסק של אותה תקופה
 

בעלי באותו הזמן . בקונצרט כלשהו שהתרחש בעיר מינסק, בעלי לאוניד מקסמן םהכרתי את מי שעד היו 1960בשנת  19בגיל 

חתנו בוילייקה היכן שהוריי ומשפחתי גרו יחד הת 1961כעבור שנה אחרי בשנת . היה במינסק בעקבות שירותו בצבא האדום

במהלך השנים . שכרנו דירה במינסק ואחרי כמה זמן נתנו לי דירה מהעבודה במפעל. עם המשפחה המצומצמת של בעלי

התקדמתי בעבודתי במפעל וקודמתי להיות מנהלת מחלקה תחילה הייתי במחלקה האומנותית ולאחר תקופה מכיוון שמאוד 

לאחר שנה של נישואים נולדה לנו בתינו הבכורה והיחדה . י פוליטיקה עברתי לנהל את מדור הפוליטיקהנמשכתי ואהבת

הייתה תקופה קשה אמא שלי עזרה הרבה עם גידול הילדה כיוון שבעלי ואני עבדנו קשה יצאתי לעבודה מוקדם . מרגריטה

היינו גרים  ממש במרכז צופים על  .ורות במשמרותובעלי היה עובד במעבדה בתור כימאי במפעל לע 16:00בבוקר וחזרתי ב

התחלנו לדבר על העלייה לארץ תחילה אני התנגדתי כי כל המשפחה  1973ב. כל המתרחש בעיר לידינו היה בית קולנוע ענקי

לי תחילה הייתי צריכה לקבל אישור בכתב מאבא ש. כבר עלו לארץ, הוריו ואחיו, חתו של בעליפשלי נשארה בבלארוס אך מש

, עלינו על מטוס לוינה 1975פטמבר סב. הוא סרב אך לבסוף הסכים וחתם על האישור. על מנת שיאפשר לי לצאת מהמדינה

בעלי ואני הייתי באמצע (ב הם רצו לעודד עלייה של יהודים צעירים "וינט וקרא לנו לטוס לארה'בוינה פגש אותנו סוכן של הג

ה לשמוע על זה כלל של בעלי כבר עלו ארצה הוא לא רצ מכיוון שמשפחתואך ) 12ת שלנו עם ילדה קטנה ב 30שנות ה

  והמשכנו על מטוס לארץ ישראל

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים
  

פקידים של הסוכנות היהודית ואמרו לנו שמי שלמד והוא בעל דיפלומה נשלח לאולפן בארץ פגשו אותנו בשדה התעופה 

אותי  .שנה היינו באולפן. באולפן למדנו עברית ונסענו הרבה לטיולים בארץ. חדרים מאוד נחמד 3שם קיבלנו בית . בעתלית

הסבירו לי על . יהימלונאות שבהרצלל "תדמור"שלחו ללמוד עוד חצי שנה עברית ובסוף הקורס הגיעו נציגים מבית הספר 

פחתי בכבוד התחלתי ללמוד קורס של שמורציתי להתקדם ולהצליח לפרנס את המקצוע וכיוון שלא היו לי יותר מידי ברירות 

  . חצי שנה אני הייתי העולה היחידה בקורס

  

לאחר שנה כמדריכה . חדשיםינות נשארתי בהרצליה ועבדתי בתור מדריכה של עולים יעם סיום הקורס שאותו סיימתי בהצט

ן כתבות דרושים אני חיפשתי  בעיתו. יום עד להרצליה מכיוון שהיינו גרים כבר בנתניה כלהיה לי קשה לעשות את הנסיעות 

פגישה רואיינתי על ידי מנהל בקבעתי ראיון עבודה ו. בנתניה דרושים מהלי משק וסגני מהל משק" העונות 4" וקראתי כי במלון

אל אותי מאיפה אני עליתי והשבתי לו שעליתי מבלארוס ואז הוא אמר שגם הוא עלה לפני הרבה שנים מבלארוס המלון הוא ש

הלת כי אני עדיין לא מכירה נהוא שאל אותי אם אני רוצה לעבוד ואמרתי שכן אבל בתור סגנית מ. עוד מלפני המלחמה גם כן



 

להיות  ימנהלת המשק עזבה ואני התקדמתי ומונית. מנהלת לאחר קופה לא ארוכה שעבדתי כסגנית. מספיק טוב את השפה

במהלך . נתתי את הנשמה למלון והם מאוד העריכו זאת. שנה 20עבדתי בתפקיד זה במשך . מנהלת המשק של המלון

התרגלתי מאוד מהר לחיות . פרס של עובד מצטיין מדינה משר התעסוקה דאז עוזי ברעםנהלת המשק קיבלתי הקרירה שלי כמ

ביתי התחתנה בארץ ישראל . ראל הייתי כל הזמן עסוקה וגרתי עם המנטליות שלי אז המנטליות הישראלית פחות נגעה ליביש

ל "הבכורה סיימה את לימודי רעית החשבון והצעירה התחתנה לא מזמן לקצין צה 25-ו 27נכדות מקסימות בנות  2ויש לי 

  בקבע והיא סטודנטית ללימודי מדעי ההתנהגות

  

ארץ ישראל זה המקום של . י מעוניינת להעביר לדורות הבאים הוא כי אין לנו ארץ אחרת אין לנו מקום אחר נחשוב שאהמסר ה

   .לטפח ולאהוב אותה היהודים אנחנו לא נהיה שייכים באף מקום אחר לכן אנחנו צריכים לשמור על המדינה
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